
Přehled cílů strategického plánu Leader MAS ORLICKO 
 

Pomůcka při vyplnění Žádosti: část B1 / pole číslo 7 
 

Prioritní 
osa 

Fiche č. Fiche - název Cíle SPL Komentář / návod k vyplnění pole B1/7 

1 1 
Zkvalitňování infrastruktury a 
vzhledu obcí 

Zajistit dobrou dopravní dostupnost, kvalitní 
technickou infrastrukturu a přívětivý vzhled obcí, 
jako základní předpoklad kvalitního života na 
venkově i rozvoje podnikatelských aktivit 

Žadatel uvede, jak projekt (výstupy projektu) přispějí ke 
zlepšení dopravní dostupnosti, technické infrastruktury 
a přívětivého vzhledu obce. 
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2 
Zázemí pro volnočasové a 
občanské aktivity 

Podporou projektů směřujících do oblasti 
zkvalitňování podmínek pro kulturní, sportovní a 
volnočasové aktivity přispívat k vytvoření 
atraktivního venkovského prostřední, především 
pro mládež 

Žadatel uvede, jak projekt (výstupy projektu) přispěje k 
zatraktivnění jeho obce / regionu Orlicko pro jeho 
obyvatele. 

4 Podpora spolkové činnosti 
Podporou projektů spolků a neziskových 
organizací přispívat k oživení aktivit na venkově 
a jejich dalšímu rozvoji 

Žadatel uvede, jak projekt (výstupy projektu) přispěje 
k oživení, případně rozvoji sportovních, kulturních, 
volnočasových, či jiných společenských aktivit v jeho 
obci / regionu Orlicko. 
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6 
Efektivní využití lesních 
přírodních zdrojů, maloobchod a 
služby 

Podporou modernizace provozů přispět ke 
zvýšení konkurenceschopnosti tradičních 
dřevozpracujících podniků 

Žadatel projektu uvede, jak projekt (výstupy projektu) 
přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti jeho 
podnikání.  

nebo  

Podporou rozvoje mikropodniku zajistit rozvoj a 
udržení tradičních služeb i obchodů v regionu 

Žadatel projektu uvede, jak projekt (výstupy projektu) 
přispěje k udržení, případně zvýšení 
konkurenceschopnosti jeho podnikání 

7 
Cestovní ruch – šance pro 
Orlicko I. 

Podporovat rozvoj cestovního ruchu, jako 
významného potenciálu trvale udržitelného 
rozvoje území 

Žadatel projektu uvede, jak projekt (výstupy projektu) 
přispěje k rozvoji cestovního ruchu v území MAS 
ORLICKO. 

8 
Cestovní ruch – šance pro 
Orlicko II. 

Podporovat rozvoj cestovního ruchu, jako 
významného potenciálu trvale udržitelného 
rozvoje území 

Žadatel projektu uvede, jak projekt (výstupy projektu) 
přispěje k rozvoji cestovního ruchu v území MAS 
ORLICKO. 

 



Příklady: 
 
Příklad č. 1 – fiche č. 4 

Předmět projektu: Nezisková organizace „Šťastná Dáma“ zajišťuje pro své členy, ale i ostatní občany regionu Orlicko, volnočasové aktivity spojené 
s výukou hry Dáma, pořádání herních turnajů a dalších akcí. Předmětem projektu je vybavení zázemí klubovny (pořízení herních 
stolů, židlí, časomíry, atd.) 

Vazba na cíle SPL: Realizací projektu dojde ke zkvalitnění zázemí organizace a tím samozřejmě i k jejímu zatraktivnění pro potenciální členy (občany 
regionu) a zvýšení motivace stávajících členů k organizování různých akcí. Projekt tak přispěje ke zkvalitnění nabídky volnočasových 
aktivit v regionu a k dalšímu rozvoji činnosti spolku.  

 
 
Příklad č. 2 – fiche č. 6 

Předmět projektu: Předmětem projektu je pořízení briketovacího lisu.  

Vazba na cíle SPL: Pořízení briketovacího lisu umožní žadateli zpracování dřevního odpadu pro vytápění své provozovny. Tím dojde ke snížení 
provozních nákladů žadatele a ke zvýšení konkurenceschopnosti jeho podniku.  

 
 
Příklad č. 3 – fiche č. 6 

Předmět projektu: Předmětem projektu je pořízení nového vybavení pro zednickou činnost žadatele.  

Vazba na cíle SPL: Díky pořízení nového vybavení v rámci předkládaného projektu, bude žadatel schopen zajišťovat i nadále své služby a to jak ve vyšší 
kvalitě, tak při zachování konkurenceschopných cen svých služeb. Realizace projektu tak přispěje k udržení nabídky zednických 
služeb žadatelem.   

 
 
Příklad č. 5 – fiche č. 8 

Předmět projektu: Předmětem projektu je pořízení vybavení půjčovny, kterou bude žadatel provozovat v rámci svého penzionu. 

Vazba na cíle SPL: Rozšíření nabídky služeb penzionu o možnost zapůjčení vybavení pro trávení volného času přispěje k rozšíření a zkvalitnění služeb 
žadatele. Existence takové, kvalitní a konkurenceschopné, nabídky služeb pak přispěje také k rozvoji cestovního ruchu na území 
Orlicka.  

 
 


